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Τιμοκατάλογος Κινητής
Προγράμματα Καρτοκινητής

Ιούνιος 2022
(ισχύει από 14.06.2022)

- Κατάργηση συνδυαστικού πακέτου 600’ προς όλους + 100 SMS + 600MB
- Κατάργηση συνδυαστικού πακέτου 800’ προς όλους + 100 SMS + 1GB
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Καρτοκινητό Vodafone

Χρεώσεις συνδιαλέξεων Καρτοκινητού Vodafone Χρέωση

Πακέτο σύνδεσης καρτοκινητού Vodafone 5€

Κάρτες συνδιαλέξεων 12€, 15€, 20€, 30€

Τέλη συνδιαλέξεων εθνικών κλήσεων Χρέωση

Τέλη συνδιαλέξεων εθνικών κλήσεων εντός Eλλάδας

Απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους / 2€ τη μέρα*

Απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλα τα κινητά και σταθερά Ελλάδος
(προς γεωγραφικούς αριθμούς), σε όσους συνδρομητές δεν έχουν υπολειπόμενα λεπτά ομιλίας (έχουν 

καταναλώσει τα λεπτά ομιλίας προς εθνικούς προορισμούς) από κάποιο πακέτο ομιλίας, με την πρώτη κλήση 
προς κινητό ή σταθερό Ελλάδος (προς γεωγραφικό αριθμό),

από το κινητό τους και ισχύει έως και τις 4π.μ.

Τέλη συνδιαλέξεων διεθνών κλήσεων Χρέωση (€/ λεπτό)

Ευρώπη (κλήσεις / video-κλήσεις) 0,24 €

Αμερική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία (κλήσεις / video-κλήσεις) 1,57 €

Ασία (κλήσεις / video-κλήσεις) 2,23 €

Αφρική (κλήσεις / video-κλήσεις) 2,88 €

Νήσοι Ειρηνικού Ωκεανού (κλήσεις / video-κλήσεις) 3,93 €

Σε όλες τις αναφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%
 

*μέχρι και 17/8/2022, θα ισχύει ειδική προσφορά, σύμφωνα με την οποία η χρέωση μετά την κατανάλωση των λεπτών ομιλίας ή δεδομένων από ενεργοποιημένα πακέτα θα είναι 2€ για απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς 
κινητά και σταθερά Ελλάδος (προς γεωγραφικούς αριθμούς) ή/και για Απεριόριστα δεδομένα (Data) (για χρήση από την πρώτη κλήση ή το πρώτο data session) μέχρι τις 4π.μ.
Σε περίπτωση ενεργοποίησης της υπηρεσίας, τα απεριόριστα αφορούν μόνο τις εξαντλημένες παροχές του πακέτου (ομιλίας, ή δεδομένων, ή και των δύο). 
Αστική χρέωση για κλήσεις προς μη γεωγραφικούς αριθμούς (π.χ. 10XX, 181XX, 182XX, 183XX, 15ΧΧΧ, 8012000xxx,) που δεν περιλαμβάνονται στα απεριόριστα 0,81€/λεπτό. 
Αναλυτικές χρεώσεις μπορείτε να βρείτε στους τιμοκαταλόγους λοιπών χρεώσεων προς τρίτους στο  www.vodafone.gr
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Χρέωση δεδομένων (Data)

Απεριόριστα δεδομένα / 2€ τη μέρα*

Απεριόριστα δεδομένα (data), σε όσους συνδρομητές δεν έχουν υπολειπόμενα δεδομένα (data) από κάποιο πακέτο δεδομένων (data),
με την πρώτη είσοδο τους σε Internet σελίδα από το κινητό τους έως και τις 4π.μ.

Χρεώσεις SMS / MMS / Video - κλήσεων Χρέωση

Αποστολή SMS (προς ελληνικά δίκτυα) 0,2944 € / SMS

Αποστολή SMS (προς διεθνή δίκτυα) 0,074 € / SMS

Αποστολή MMS (προς ελληνικά δίκτυα) 0,62 € / MMS

Αποστολή MMS (προς διεθνή δίκτυα) 0,72 € / ΜMS

Λοιπές υπηρεσίες Χρέωση

Αναγνώριση κλήσης Δωρεάν

Ακρόαση μηνυμάτων προσωπικού τηλεφωνητή * 0,70 € / κλήση

Αναλυτική κατάσταση κλήσεων Δωρεάν

Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Vodafone (13830) 0,24 € / κλήση με εφαρμογή χρέωσης το 61ο δευτερόλεπτο

Πληροφορίες καταλόγου (11833) και δυνατότητα ολοκλήρωσης κλήσης 0,98 € / λεπτό

Αντικατάσταση κάρτας SIM 7 €

Αλλαγή σε Καρτοκινητό Vodafone από άλλο πακέτο καρτοκινητής Vodafone 
με κλήση στο 1266

Δωρεάν

* Η εισερχόμενη κλήση ειδοποίησης από τον τηλεφωνητή στο κινητό του συνδρομητή είναι χωρίς χρέωση. Η εξερχόμενη κλήση για την ακρόαση των ηχητικών μηνυμάτων από το συνδρομητή προς τον τηλεφωνητή του
 (121 ή 6944400121 ΔΩΡΕΑΝ), χρεώνεται ανά κλήση.

*μέχρι και 17/8/2022, θα ισχύει ειδική προσφορά, σύμφωνα με την οποία η χρέωση μετά την κατανάλωση των λεπτών ομιλίας ή δεδομένων από ενεργοποιημένα πακέτα θα είναι 2€ για απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς 
κινητά και σταθερά Ελλάδος (προς γεωγραφικούς αριθμούς) ή/και για Απεριόριστα δεδομένα (Data) (για χρήση από την πρώτη κλήση ή το πρώτο data session) μέχρι τις 4π.μ. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της υπηρεσίας, 
τα απεριόριστα αφορούν μόνο τις εξαντλημένες παροχές του πακέτου (ομιλίας, ή δεδομένων, ή και των δύο). 
Αστική χρέωση για κλήσεις προς μη γεωγραφικούς αριθμούς (π.χ. 10XX, 181XX, 182XX, 183XX, 15ΧΧΧ, 8012000xxx,) που δεν περιλαμβάνονται στα απεριόριστα 0,81€/λεπτό. 
Αναλυτικές χρεώσεις μπορείτε να βρείτε στους τιμοκαταλόγους λοιπών χρεώσεων προς τρίτους στο www.vodafone.gr

Σε όλες τις αναφερόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.
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Εμπορικά διαθέσιμα πακέτα

Καρτοκινητό Vodafone

Περιγραφή Τιμή Διάρκεια Πολιτική Ορθής Χρήσης για Ε.Ε.

Surf&Email rec - 6GB 10 € 30 ΜΕΡΕΣ 6GB

Data Week - 6GB 4 € 7 ΜΕΡΕΣ 2,6GB

Combo Week - 250' προς όλους + 1GB 5 € 7 ΜΕΡΕΣ –

Data 2 days-6GB 2,00 € 2 ΜΕΡΕΣ 1,3GB

Data Nights - 11GB 6 € 30 ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 20:00 - 08:00 4GB

Daily Data - 1GB 1 € 24 ΩΡΕΣ 1GB

Data Unlimited Day - Απεριόριστα Data 1,5 € 24 ΩΡΕΣ 1GB

Data Unlimited Weekends 6 €
28 ΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤO 

ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚO
4GB

Daily Voice - 200' προς όλους 1,5 € 24 ΩΡΕΣ –

Video Pass - 5GB 4,50 € 30 ΜΕΡΕΣ –

Chat Pass - 2GB 4,50 € 30 ΜΕΡΕΣ –

Social Chat - 2GB 4,50 € 30 ΜΕΡΕΣ –

SURF & EMAIL MAX - 5GB 10 € 30 ΜΕΡΕΣ 5GB

700' προς όλα τα εθνικά δίκτυα + 300 SMS προς όλα τα δίκτυα + 900 ΜΒ 10,90 € 30 ΗΜΕΡΕΣ –

Απεριόριστα λεπτα προς όλα τα εθνικά δίκτυα + 600 SMS προς όλα τα δίκτυα + 1,9 GΒ 13,50 € 30 ΗΜΕΡΕΣ –

VODAFONE YOU 500 λεπτά + 100 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα + 800MB 10 € 30 ΜΕΡΕΣ –

VODAFONE YOU 600 λεπτά + 100 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα + 800MB 11 € 30 ΜΕΡΕΣ –

VODAFONE YOU 700 λεπτά + 100 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα + 800MB 12 € 30 ΜΕΡΕΣ –

VODAFONE YOU 500 λεπτά + 100 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα + 1,1GB 11 € 30 ΜΕΡΕΣ –

VODAFONE YOU 600 λεπτά + 100 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα + 1,1GB 12 € 30 ΜΕΡΕΣ –

VODAFONE YOU 700 λεπτά + 100 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα + 1,1GB 13 € 30 ΜΕΡΕΣ –

VODAFONE YOU 500 λεπτά + 100 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα + 1,6GB 13 € 30 ΜΕΡΕΣ –

VODAFONE YOU 600 λεπτά + 100 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα + 1,6GB 14 € 30 ΜΕΡΕΣ –

VODAFONE YOU 700 λεπτά + 100 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα + 1,6GB 15 € 30 ΜΕΡΕΣ –
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Με κάθε ανανέωση 10€ 

• Καρτοκινητό Ολυμπιακός 300, 300΄προς όλους τους συνδρομητές Ολυμπιακού
• Καρτοκινητό Ολυμπιακός 600, 600΄προς όλους τους συνδρομητές Vodafone
• Καρτοκινητό Ολυμπιακός 600 & 60, 600΄προς όλους τους συνδρομητές Vodafone και 60MB

       1€ bonus χρόνος ομιλίας με κάθε γκολ του Ολυμπιακού

Καρτοκινητό Ολυμπιακός

Μη εμπορικά πακέτα

Περιγραφή Τιμή Διάρκεια Πολιτική Ορθής Χρήσης για Ε.Ε.

500' ομιλίας προς όλα τα εθνικά δίκτυα κινητής και σταθερής + 500'
προς συνδρομητές Vodafone + 30 sms προς όλα τα δίκτυα + 500 ΜΒ

9,50 € 30 ΜΕΡΕΣ –

500 MB 4 € 30 ΜΕΡΕΣ –

Εμπορικά διαθέσιμα πακέτα

Περιγραφή Τιμή Διάρκεια Πολιτική Ορθής Χρήσης για Ε.Ε.

100 SMS προς όλα τα εθνικά δίκτυα 4€ 30 ΜΕΡΕΣ –

200' προς 22 επιλεγμένους προορισμούς και Ελλάδα 7,06 € 30 ΜΕΡΕΣ –

VODAFONE YOU 500MB 3 € 15 ΜΕΡΕΣ –

VODAFONE YOU 200' 3 € 15 ΜΕΡΕΣ –

VODAFONE YOU 50 SMS 3 € 15 ΜΕΡΕΣ –

WEEKLY COMBO 150' προς όλους + 150MB 3 € 15 ΜΕΡΕΣ –
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Όροι χρήσης της αξίας συνδιαλέξεων Vodafone από ανανέωση χρόνου ομιλίας

1. Η αξία συνδιαλέξεων έχει διάρκεια ισχύος 60 ημέρες και οι συνδρομητές μπορούν να ενημερώνονται όποτε το επιθυμούν, είτε καλώντας δωρεάν στο 1252, είτε μέσω του My Vodafone Application.  

2.
Η ανανέωση χρόνου ομιλίας που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί για να μην λήξει η διάρκεια ισχύος της αξίας συνδιαλέξεων, δεν περιλαμβάνει μεταφορά χρόνου ομιλίας από το Vodafone sharing ή από 
συνδρομητές συμβολαίου Vodafone. 

3.
Σε περίπτωση που λήξει η διάρκεια ισχύος της αξίας συνδιαλέξεων, θα χαθεί και τυχόν υπολειπόμενη αξία συνδιαλέξεων από μεταφορά χρόνου ομιλίας από το Vodafone sharing ή από συνδρομητές  
συμβολαίου Vodafone. 

4.
Ανανέωση χρόνου ομιλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και αν δεν έχει καταναλωθεί η αξία της προηγούμενης ανανέωσης ή εάν υπάρχει αρνητικό υπόλοιπο στο λογαριασμό του συνδρομητή. Σε 
αυτή την περίπτωση το υπόλοιπο της προηγούμενης ανανέωσης, θετικό ή αρνητικό (π.χ. από χρήση υπηρεσίας επέκτασης υπολοίπου), προστίθεται στην αξία της νέας.

5. Μετά το πέρας 4 μηνών από την ημερομηνία της τελευταίας ανανέωσης χρόνου ομιλίας, θα ενεργοποιείται αυτόματα φραγή εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων.

6. Ο συνδρομητής μπορεί να στείλει γραπτά μηνύματα, εφόσον η υπολειπόμενη αξίας συνδιαλέξεων, ξεπερνάει τα 9 λεπτά του ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ).

7. Στις κάρτες ανανέωσης χρόνου ομιλίας συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και φόρος κινητής τηλεφωνίας.

8.
Ανεξάρτητα από τον τρόπο ανανέωσης χρόνου, ο φόρος κινητής τηλεφωνίας από 1/1/2022 μειώθηκε σε 10%. Εφαρμόζεται απαλλαγή φόρου σε δικαιούχους κατόπιν επιτυχούς εγγραφής στο Gov.gr 
από 10/1/2022 και μετά.

9.
Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια λήξης της κάρτας SIM είναι ίδια και εφόσον έχει ενεργοποιηθεί, η διάρκεια είναι 12 μήνες από την ημερομηνία της τελευταίας ανανέωσης χρόνου ομιλίας. Μετά το πέρας 
των 12 μηνών, αν δεν πραγματοποιηθεί μία νέα ανανέωση χρόνου ομιλίας για τις επόμενες 30 ημέρες, τότε η Vodafone διατηρεί το δικαίωμα αποσύνδεσης του προσωπικού τηλεφωνικού αριθμού του 
συνδρομητή από το δίκτυο. Η διάρκεια ισχύος της κάρτας SIM δεν μεταφέρεται αθροιστικά σε άλλη κάρτα συνδιαλέξεων. 


